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Apresentação
"Umamulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés" (Ap
12,1). Os escritos de João nos apresentam à Virgem Maria com o
título de mulher, que na teologia do Quarto Evangelho faz uma
referência muito mais profunda, a identidade das mulheres não é
apenas uma referência pessoal, mas comunitária, a mulher é: Igreja,
comunidade, pessoas.
Na Medalha Milagrosa vemos Maria, mas também a Igreja, que
ontem como hoje continua a ser perseguida, maltratada e ferida em
seus pequenos membros. Nossa Senhora, em 1830, se apresenta
como mediadora das graças em uma França politicamente e
socialmente convulsionada, em à perseguição e ódio contra a Igreja,
e anos após valentes Filhas da caridade e Missionários Vicentinos
deram testemunho de sua fé com o martírio (1790).
Ela está radiante, em um momento histórico de restauração, quando
comunidades religiosas na França começavam a sair de
esconderijos, algo parecido com a realidade eclesial narrada no livro
da Apocalipse, quando novamente uma mulher vestida ao sol
aparece triunfante no meio das perseguições do Império Romano. A
Mulher do Apocalipse e a Mulher da Medalha Milagrosa, é a
mesma. Em Maria se revela o mistério da Igreja chamada para "dar
à luz" a Jesus no meio dos conflitos do mundo, desta pandemia que
nos assola e entre essas dolorosas decepções humanas que, em vez
de apagar a força do Evangelho, inflamam-na com a chama da
caridade, ardente e luminoso. A Igreja, como uma verdadeira Mãe,
deve gerar filhos para Deus no meio de homens e mulheres de todos
os cantos do mundo.

P. Andrés Felipe Rojas Saavedra, CM
Missionário Vicentino
www.corazondepaul.org
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ORAÇÃO PARA CADA DIA
Pai da misericórdia, que em seu Filho Jesus Cristo nos tens ensinado
o amor para com a humanidade, a todos os nossos irmãos, fazei que
avancemos juntos em direção ao teu Reino e que sejamos libertados
dos laços e da escravidão do pecado. Concede-nos a graça de sempre
trilhar os caminhos da caridade e do amor, ajudados, pela força do
Espírito Santo que moveu tantos discípulos para entregar a vida pelo
Evangelho. Que possamos algum dia ser pedras vivas na Igreja
missionária e universal.
Pedimos que, através da meditação de sua Palavra e orando na fé
nesta novena, possamos abrir nosso coração para a graça da
conversão; e ao carregarmos a Medalha Milagrosa, sejamos
verdadeiros discípulos e testemunhas do Cristo Ressuscitado para
superar as contradições do mundo e trazer esperança e paz aos
outros. Amém
Pai Nosso...
Glória. .
ORAÇÃO À VIRGEM MARIA
Mãe de nosso povo! A doçura de seu olhar nos acompanhará nesta
novena que dirigimos em sua honra sob a defesa de Nossa Senhora
da Medalha Milagrosa. Que todos nós possamos redescobrir a
alegria de sermos filhos de Deus.
Queremos receber de suas mãos prodigiosas aqueles raios de
misericórdia infinita que tu derramas sobre sobre nós; ser novos e
verdadeiros discípulos capazes de comunicar aos outros a
mensagem libertadora de nosso Senhor JesusCristo. Ajuda-nos a
encarnar o Reino de Deus para torná-lo vida no meio de nossa
comunidade e nossa família. Tu assimilaste amorosamente a Missão
do Pai e nós queremos sair contigo ao encontro dos pobres e dos que
sofrem; queremos ser para os outros, o rosto de uma mãe que ama,
cuida, contempla e ensina. Amém
- Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a
vós. Deus te salve Maria...
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Alegrias
Resposta: pode ser o refrão de uma canção ou a jaculatória (Oh
concebida Maria sem pecado, roga por nós que recorremos avós)
Mãe Milagrosa, de ternura e compaixão,
vais caminhando com o seu povo
que grita por ti em aflição.
Conduzidos pelo teu manto,
e com o amor de teu coração,
levas teus filhos para buscar a salvação.
Em mil oitocentos e trinta,
A uma humilde noviça,
a Virgem Santa apareceu.
Eram as vésperas de São Vicente
Quando a Mãe deixou seu trono
e na capela do Bac se apresentou.
Sendo meia-noite
um Anjo apareceu,
para dar-lhe um anúncio
da parte da Mãe de Deus.
As luzes estavam acesas,
as portas estavam se abrindo,
e ao chegar à capela a irmã ansiosa lhe esperou.
A voz do céu anunciava:
"A Mãe está aqui!".
E a sede sacerdotal
humildemente Ella ocupou.
A irmã Catarina
suas mãos colocou
nas pernas da Mãe
e a missão lhe encomendou.
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Em uma manhã de novembro
o sentido não captou,
mas um coração atento
novamente à Mãe observou.
A insígnia da Medalha que Catarina viu,
tornaram-se uma fonte
de milagre e amor.
"Faça cunhar uma Medalha"
a Virgem lhe pediu:
para ser usada pelos fiéis
com muita devoção.
Mãe Santa, tua grande
Medalha é um emblema de seu amor,
Hoje nós a levamos
em sinal de filiação.
Seja por Jesus, seja por Maria,
seja pelo exemplo dos Santos que nos guiam.
E que pela Medalha Milagrosa
alcancemos a graça de converter
nossas dores em alegria.
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PRIMEIRO DIA
Nossa Senhora e a Igreja que defende a Vida
 Frase: "Com Maria defensora da vida em meio à cultura da
morte" (Todos os dias é recomendado colocar a frase
correspondente em um lugar visível).
Símbolos: A imagem da Virgem Maria, o rosto de várias
crianças e idosos, uma fonte de água e vários corações com
o nome dos participantes.
Comentário Inicial: Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos com
grande alegria para começar este primeiro dia da Novena à nossa
Mãe, sob invocação da Virgem da Medalha Milagrosa. Que neste
dia em que somos convidados a abrir nossos corações para o cuidado
da vida, possamos colocar nossa própria existência nas mãos de
Deus que transforma a escuridão em luz.
Chamados a pedir perdão: (por exemplo, ser rezado por várias
pessoas e após cada intervenção um refrão ou uma resposta
apropriada).
• Pedimos perdão Senhor, pois nos faltou diligência e audácia para
defender a vida contra a cultura da morte que domina nosso mundo.
• Pedimos perdão Senhor, pelas vezes que não reconhecemos que
sua graça e poder também se manifestam nos humildes e pequenos
que confiam em Ti.
• Pedimos perdão Senhor, pela falta de coerência de alguns homens
consagrados que não respeitaram a inocência da vida e, portanto,
mancharam a honra e a dignidade da Igreja.
 Lendo o texto da Bíblia: Lucas 1, 39-45
"Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região
montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança
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saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito
Santo e, com voz forte, exclamou: ‘Bendita é tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre! Como e acontece que a mãe do meu
Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua
saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada
aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte
do Senhor”.
Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor!
Chamados a dar graças: (por exemplo, ser proclamada em voz alta
por pessoas diferentes e respondida com um refrão adequado).
• Te damos graças Senhor por tantas mulheres que, como a Virgem
Maria, deram um sim à vida e tiveram filhos não só pela vida do
mundo, mas também para a vida eterna.
• Te damos graças Senhor por todas as famílias que educaram seus
filhos como verdadeiros cristãos, apaixonados por Deus e pela
Igreja.
• Te damos graças Senhor por nos chamar à vida e por nos permitir
ser seus filhos. Fazei que possamos ser verdadeiros defensores da
vida.
 Reflexão:
O encontro de duas mulheres que assumiram a missão de serem
mães, em duas realidades bastante difíceis. Maria, que assume sua
maternidade, mesmo sabendo que a lei poderia se voltar contra ela;
e Isabel que por causa de sua idade avançada podia ter complicações
de saúde.
Maria recebe da boca de Isabel o título de "Meter tou Kyriou" (Mãe
do Senhor) que a Igreja define como Theotokos (Mãe de Deus). É
um convite aos nossos tempos, onde a vida é tão desvalorizada, um
verdadeiro chamado para reconhecer que toda vida é sagrada, que
desde o ventre das mães é gerada a primeira morada do ser humano,
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e a partir desse momento chamado para guardar seus irmãos no
ventre, lugar sensível, onde a compaixão e a ternura são
experimentadas, dois atos próprios que a Igreja é chamada a
demonstrar no meio dos sofrimentos de hoje.
Na Medalha Milagrosa vemos aquela mãe que continua a gerar
filhos para o Filho; um chamado à maternidade universal onde todos
nos sentimos irmãos e trilhemos caminhos de justiça e caridade,
valorizando e cuidado de nossa nossa casa comum e daqueles com
quem nos encontramos neste belo caminho da vida.
Intenções de súplica a Deus: (pode-se adicionar outras intenções
relevantes e responder com alguma súplica)
1. Pela intercessão de Maria, ajude-nos a sermos verdadeiros
defensores da vida, para que ninguém possa ser considerado
menos nesta sociedade de descarte.
2. No exemplo de Maria, que cuidou do menino Jesus e de sua
prima Isabel, conceda-nos Senhor o dom da dedicação e
cuidado com os pequenos e indefesos, para que possam ser
reconhecidos em sua dignidade como Filhos de Deus.
3. Senhor, eununda com seu Espírito Santo os corações das
mulheres que serão mães para experimentar, como Maria, o
gozo e a alegria de viver a vida em seu ventre.
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SEGUNDO DIA
Nossa Senhora e a Igreja que trabalha
 Frase: "Juntos caminhando com Maria, fazendo o bem e
construindo o Reino de Deus"
Símbolos: Os raios da Virgem Milagrosa, algumas imagens
da Igreja trabalhando em hospitais, escolas, casas de idosos,
etc.
Comentário inicial: Neste segundo dia da Novena, somos
chamados a ver nos raios que saem da Virgem Maria todos os
milagres que são realizados durante a intercessão de nossa boa Mãe,
e também por toda a atividade apostólica e missionária da Igreja em
todo o mundo.
Chamados a pedir perdão:
• Perdão Senhor pelas ocasiões em que, como uma multidão de
crentes, não fizemos parte de "um só coração e uma só alma", mas,
pelo contrário, criamos divisão de posturas e sentimentos de fé
dentro da Igreja.
• Perdão Senhor por quebrar a simpatia com nossos irmãos,
acreditando que somos absolutos, únicos e não colocando nosso
conhecimento e serviço em benefício comum de todos.
• Perdão Senhor, pois não temos dado testemunho constante de sua
ressurreição com alegria, força e poder.
 Leitura do texto da Bíblia: Atos 4, 32-35
"A multidão de fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém
considerava suas que as coisas que possuía, mas tudo entre eles era
posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles
descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava
necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam,
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traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois
era distribuído conforme a necessidade de cada um".
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Chamados a dar graças:
• Nós te louvamos Senhor, por todos os camponeses e agricultores
que, com o esforço de seu trabalho e a dedicação de suas mãos,
permitem que a comida não falte em nossa mesa.
• Nós te louvamos Senhor por todas as pessoas que trabalham na
cidade, desde o vendedor de frutas até o médico, fazei que seu
trabalho seja uma ação de graças a Ti.
• Nós te louvamos Senhor por todos os trabalhadores, que a partir
de suas profissões são agentes da evangelização, sendo servos do
Senhor, assim como foi a Santíssima Virgem Maria.
 Reflexão:
A comunidade cristã primitiva nos é apresentada como o ideal e
objetivo da comunidade cristã de nossos tempos. Colocar tudo em
comum e sentir-se como próprio as necessidades dos outros não é
apenas em um plano puramente material, mas também uma atitude
humana em relação aos outros. Como Igreja, somos chamados a
chorar com aqueles que choram e a sofrer com aqueles que sofrem,
mas não para serem deixados sozinhos no conformismo ou em
absurdos e desesperança, mas pelo contrário, para deixar essas
estruturas de miséria e juntos trabalharmos por um mundo muito
mais solidário.
Na Medalha Milagrosa meditamos que vemos não só a Virgem
Maria, mas a Igreja, e assim, como Nossa Senhora desprende de suas
mãos os raios, que ela disse a vidente Santa Catarina, eram as graças
que a Mãe derramava sobre seus filhos que a pediam com fé,
também a Igreja é chamada a trabalhar, pelas mãos de seus filhos,
verdadeiros milagres trabalhando como disse São Vicente de Paulo
"com o esforço de nossos braços e o suor da nossa testa", para
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dignificar e dar vida a tantos de nossos irmãos que sofrem por causa
das estruturas de injustiça e desigualdade que são impostas em nossa
sociedade de consumo.
Maria nos convida a ser luminosos em cada um de nossos trabalhos,
para que em nós outros possam encontrar a alegria de dar vida pelos
demais em tudo o que fazemos, desde o lojista, o médico, o
professor, o gerente de limpeza, até os religiosos ou os consagrados.
Intenções de súplica a Deus:
1. Pelas missões da Igreja em todo o mundo, para que possam
refletir a convicção de Jesus Cristo, evangelizador dos
pobres.
2. Pelos programas de evangelização que a Igreja tem para
aproximar as pessoas da fé, para que neles se prolongue o
amor misericordioso de Deus.
3. Conceda-nos, Senhor, generosidade de coração e habilidade
de ajudar todos aqueles que estão passando por tempos
difíceis.
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TERCEIRO DIA
Nossa Senhora e a Igreja perseguida
 Frase: "Somos perseguidos por proclamar Jesus Cristo, que
nos liberta e nos faz verdadeiros humanos"
Símbolos: Serpente/cobra, várias cruzes com nomes dos
mártires; várias imagens de vítimas de violência contra a
Igreja podem ser usadas.
Comentário inicial: Hoje somos chamados a rezar por nossos
irmãos e irmãs perseguidos por causa de fé. Em nossos países
testemunhamos um crescente ódio e rejeição ao Evangelho; temos
visto com dor quantos templos em todo o mundo estão sujeitos à
destruição e profanação. Pedimos hoje a Nossa Senhora que nos
ajude a enfrentar tudo isso com amor, a fim de superar o mal com o
força do bem.
Chamados a pedir perdão:
• Perdoe-nos, Pai da Misericórdia, pelos momentos em que não
entendemos os sinais dos tempos e nos deixamos levar por nossas
opiniões, evitando buscar a Ti, evitando conhecer a verdade.
• Perdoe-nos, Pai do Amor, por sermos às vezes hostis e acusadores
com nossos irmãos, acreditando que nossa justiça é melhor que a
tua.
• Perdoe-nos, Pai da Bondade por 'virar as costas', demonstrando
antipatia e acreditando "donos e defensores de Deus" a quem erra
no caminho da fé ou se afastam de Ti. Conceda-nos sentimentos de
misericórdia, amor e bondade com aquelesque precisam conhecê-lo
e aproximar-se mais de Ti, de tua luz, de tua verdade.
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 Lendo o texto da Bíblia: Apocalipse 12, 1-5
"Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol,
tendo a lua debaixo dos pés e, sobre a cabeça, uma coroa de doze
estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho
do parto. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão cor
de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabeças, sete
diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu,
atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher
que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela
o desse à luz. E ela deu à luz a um filho varão, que veio para governar
todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi arrebatado para
junto de Deus e do seu trono”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Chamados a dar graças:
• Te damos graças Senhor pelo testemunho de tantos missionários
que foram perseguidos, para que, em seu exemplo, possamos gastar
nossas vidas na tarefa evangelizadora.
• Te damos graças Senhor por todos os missionários: padres,
religiosos, leigos, que trabalham incansavelmente na evangelização
dos povos em lugares onde a religião não é permitida.
• Te damos graças pelo testemunho dos mártires, que deram suas
vidas na proclamação do Reino de Deus, eles, assim como a Virgem
Maria têm sido testemunhas vivas do amor de Deus pai.
 Reflexão:
O livro do Apocalipse nos fala sobre a batalha imprudente que os
cristãos travaram ao longo dos séculos, onde eles são triunfantes
sobre as forças malignas que querem se impor ao mundo com a
cultura da morte e destruição.
Este confronto entre a luz e a escuridão tem sua proclamação
profética no livro da gênese no capítulo 3, 15: Deus coloca a
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inimizade entre a linhagem da serpente e a linhagem das mulheres.
A batalha tem seu fim na Ressurreição de Jesus Cristo, que com sua
própria vida é capaz de iluminar o mundo submetido à escuridão do
pecado e da destruição fratricida; se os poderes das trevas buscam
silenciar os humildes e perseguidos, Jesus, na Cruz e com sua
Ressurreição, os traz de volta à vida.
A Igreja é chamada a "dar à luz" a Jesus no meio dos confrontos
humanos do mundo de hoje. As dores do parto representam a
perseguição e a morte que tantos bravos irmãos e irmãs que
testemunham sua fé estão em sua própria carne.
Na Medalha Milagrosa vemos o pé vitorioso de Nossa Senhora se
submetendo à serpente, ou seja, Nossa Senhora destrói e supera tudo
o que é contrário ao Reino de Deus. Um convite duplo: o primeiro,
podemos dominar, com Maria, as forças interiores que nos
empurram para apoiar estruturas de morte e, segundo, podemos ser
profetas eloquentes no meio das realidades sombrias de nossos
países.
Intenções de súplica a Deus:
1. Senhor, dê-nos força e perseverança para testemunhar nossa
fé no meio de um mundo que vive em desesperança.
2. Conceda-nos audácia profética para denunciar a injustiça, a
corrupção e a morte, e proclamar Jesus Cristo, que é a
verdade e a vida.
3. No exemplo de Maria, fortalece todos os católicos que são
perseguidos por testemunharem sua fé, para que eles possam
permanecer inabaláveis como Maria, que acompanhou seu
Filho até a Cruz.
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QUARTO DIA
Nossa Senhora e a Igreja luz no mundo
 Frase: "Carregamos as lâmpadas para iluminar o mundo
com a clareza do evangelho"
Símbolos: O mapa do mundo, várias velas com o nome de
alguns ou todos os participantes, a Bíblia no centro aberto.
Comentário inicial: Atendendo ao chamado do Senhor para ser luz
e sal do mundo, vemos em Maria nossa mãe a primeira"tocha" que
ilumina e nos mostra o caminho para Cristo; somos convidados hoje
a ficar, como ela, em frente ao mundo para testemunhar o amor de
Deus.
Chamados a pedir perdão:
• Tem compaixão Senhor, das vezes em que não fomos luz e alegria
para nossos irmãos com nossas atitudes, mas enchemos nossos
ambientes diários de escuridão e desconforto.
• Tem compaixão Senhor, das ocasiões em que nos envergonhamos
de nossa fé e queríamos disfarçar e escondê-la.
• Tem compaixão Senhor, pelos momentos em que não fizemos nossas
boas obras brilharem diante dos homens, impedindo-os de reconhecêlo em nós.
 Lendo o texto da Bíblia: Mateus 5, 13-16
"Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será
salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e
pisado pelos passantes. Vós sois a luz do muno. Uma cidade situada
sobre a montanha não pode ficar escondida. Nem se acende uma
lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro,
onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus”.
18

Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
Chamados a dar graças:
• Te damos graças Senhor por cada missionário que traz a muitos
povos a mensagem de salvação.
• Te damos graças Senhor por tantos missionários que ao longo da
história acompanharam e continuam acompanhando seu povo, em
seus sofrimentos, alegrias, tristezas, sonhos e esperanças.
• Te damos graças Senhor porque você deu à sua
Igrejauniversalidade, tornando sua presença viva em todos os cantos
do mundo.
 Reflexão:
Jesus nos convida no Evangelho para sermos luz para o mundo, um
convite para nossos dias, que como Igreja temos que caminhar
muitas vezes na escuridão do mundo; à medida que passamos,
descendo a rua, vemos tantas pessoas vivendo no escuro. AIgreja
deve ser luz no meio de nossos irmãos sofridos; ser luz é ter atitudes
de misericórdia com um olhar esperançoso.
Quando a Virgem Milagrosa nos dá o tesouro de sua medalha,
vamos notar que ela vem até nós com as mãos livres e depois de
apresentar o mundo ao Senhor, ela estende os braços abertos
olhando para o mundo inteiro. São suas mãos abertas em uma atitude
materna em direção aos seus filhos, iluminando-nos com os raios
que vêm para o mundo e para nós. É Maria que, no escuro do mal e
do pecado, vem para dissipar tantas trevas e sombras, que não nos
permitem olhar para seu Filho e nem para Ela. Com sua luz materna
não há mais uma escuridão que não seja destruída. Tudo o que
precisamos é de confiança e docilidade, para deixar o brilho de seu
amor materno nos inundar.
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Intenções de súplica a Deus:
1. Senhor, comunique a força do Espírito Santo à Iglesia para
que ela possa continuar a ser sal e luz para o mundo que vive
o dissabor das situações difíceis e o fardo das trevas.
2. Permite-nos senhor experimentar o poder mobilizador do
seu Evangelho, para que possamos ser testemunhas fiéis da
Boa Notícia da Salvação para todos.
3. Senhor, fazei que a Igreja não seja indiferente às situações
dramáticas e sofrimentos que passam as pessoas, mas seja
uma presença reconfortante e esperançosa para todos que
sofrem.
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QUINTO DIA
Nossa Senhora e a Igreja chamada à santidade
 Frase: "Com a Virgem Milagrosa, caminhamos pelo mundo
testemunhando a santidade"
Símbolos: A jaculatória "Ó Maria concebida sem pecado..."
e imagens de vários santos da Igreja Católica.
Comentário inicial: A oração de Maria a Santa Catarina Laboré
também é um convite para nossas próprias vidas; somos chamados
a ser livres do pecado, pelo batismo e pelo sacramento da penitência,
mas também para reconhecer o dom de Deus em nossas vidas que
nos chamou a ser santos como Ele é.
Chamados a pedir perdão:
• Reconcilia-nos contigo, quando não morremos para o pecado, nem
aos vícios, nem aos laços ou maus costumes que não nos deixam lhe
dar o primeiro lugar em nossas vidas.
• Dai-nos a graça do perdão porque às vezes pensamos que a
santidade é impossível e mais ainda neste momento, sabendo que
todos somos chamados a ser santos a partir das nossas realidades e
fragilidades.
• Alcança-nos a misericórdia porque não ressuscitamos contigo em
nova vida e liberdade, mas permanecemos trancados no sepulcro de
nossos conformismos.
 Lendo o texto da Bíblia: Romanos 6, 4-11
"Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para
que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do
Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Com efeito,
se nos tornamos unidos a ele por uma morte semelhante à sua,
seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que
o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja
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destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais
servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está justificado do
pecado. E, se já morremos com Cristo, cremos que também
viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos,
não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Com
efeito, aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas,
e aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também, consideraivos mortos para o pecado, porém vivos para Deus, no Cristo Jesus".
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Chamados a dar graças:
• Te damos graças Senhor pelos santos que foram testemunhas fiéis
de seu Evangelho, permite-nos que, a exemplo deles, tenhamos
nossa fé em Ti.
• Te damos graças Senhor por todos os homens e mulheres do nosso
tempo que tens chamado à santidade, eles são para nós testemunho
e esperança de uma vida de santidade alcançável para todos e para
cada um de nós.
• Te damos graças Senhor pela Virgem Maria, ela que viveu
santamente obedecendo teus desígnios e cumprindo sua vontade,
conceda-nos que, por sua intercessão, possamos levar uma vida
santa.
 Reflexão:
Sim, vamos a Maria, invocando-a com a jaculatória que inspirou
Santa Catarina Laboré e na qual pedimos que ela venha em nosso
auxílio; se ela é nossa advogada diante de seu Filho Jesus e intercede
por nós, de nossa parte é necessária nossa resposta a seu amor
maternal. E qual é a nossa resposta? Se ela é “nossa Mãe e nos ama
como filhos” segundo expressou a vidente, ela pode nos dizer
“mostra que tu és meu filho”.
E ser filhos de Jesus e filhos de Maria não é outra coisa que cada um
de nós responda aos compromissos de batismo, abrindo mão todos
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os dias do espírito do mal, suas obras e suas seduções, e assim todos
os dias construímos a santidade pessoal.
São Paulo nos convida, em sua carta aos Romanos, a deixar o velho
homem sepultado para ressuscitar como homens novos à luz do
Cristo Ressuscitado. Basta ver o exemplo de tantos homens e
mulheres que foram proclamados santos pela Igreja, que também
carregaram a Cruz e a Medalha Milagrosa como estandarte, desde
São Maximiliano Kolbe, propagador fiel da Virgem Milagrosa e que
assumiu o martírio de forma tão heroica, até Santa Teresa de Calcutá
que refletia a ternura de Deus com os mais pobres e tinha a medalha
Milagrosa sempre à mão para dar àqueles que encontrava em seu
caminho.
Intenções de súplica a Deus:
1. Jesus, caminho para o Pai, guia-nos para Santidade, isto é,
para o estado de plena felicidade que vivem todos os que
fazem a Vontade de Deus.
2. Que assim como Maria disse sim a Deus, cada cristão
responda ao chamado que Ele faz à santidade, com
generosidade, na vida cotidiana e em atos de caridade com
seus irmãos e irmãs.
3. Deus da misericórdia permite que a Igreja descubra a
possibilidade de ser santificada no cotidiano d vida, no grito
dos pobres que sofrem e no clamor dos abandonados.

23

SEXTO DIA
Nossa Senhora e a Igreja ao lado dos perseguidos
 Frase: "Com Nossa Senhora ao pé da Cruz, acompanhando
nossos povos crucificados com Cristo"
Símbolos: A Cruz, acompanhada de vários cartazes que
digam: "Xenofobia" "Guerra" "Racismo" "Exclusão" entre
outros.
Comentário inicial: Queridos irmãos e irmãs, há alguns dias
estávamos falando sobre a Igreja perseguida, hoje falamos de tantos
irmãos de nossos perseguidos por causa de sua raça, língua, nação,
etc. A Igreja sempre foi alegre por estar do lado de nossos irmãos
sofredores sem importar sequer seu credo. Que hoje com Maria
reconheçamos esta missão que cruza fronteiras.
Chamados a pedir perdão:
• Perdoa nossas ofensas por todas as vezes que temos justificado a
perseguição aos pobres e aos que sofrem.
• Perdoe nossas ofensas em momentos em que temos sido lágrimas
e dor para nossos irmãos.
• Perdoe nossas ofensas quando, por crermos melhores e superiores,
esmagamos com nosso orgulho e ensurdecemos com nossos gritos
aqueles que humildemente e sinceramente servem a Deus.
 Lendo o texto da Bíblia: Apocalipse 7, 4. 9-12
“Eu ouvi o número dos que tinham sido marcados: eram cento e
quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois
disso, eu vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente
de tidas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do
trono e do Cordeiro; vestiam túnicas brancas e traziam palmas na
mão. Todos proclamavam com voz forte: ‘A salvação pertence ao
nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro’. E todos os
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anjos, que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos
quatro seres vivos, prostravam-se como o rosto por terra diante do
trono e adoravam a Deus, dizendo: ‘Amém. Ao nosso Deus o louvor,
a glória e sabedoria, a ação de graças, a hora, o poder e a força, pelos
séculos dos séculos. Amém”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus
Chamados a agradecer:
• Nós te louvamos, Pai, porque destes à sua Igreja missionários
aguerridos que lutaram contra a injustiça, a repressão e a
desigualdade social.
• Nós te louvamos, Pai, porque sua Igreja, através da história,
acompanhou os marginalizados e perseguidos da sociedade.
Permita-nos, Pai, que pelo exemplo da Virgem Maria possamos
continuar a trazer esperança para este mundo desumano.
• Nós te louvamos, Pai, porque em sua infinita misericórdia nos
destes teu Filho Jesus Cristo, concede-nos pelo seu exemplo, sermos
valentes defensores dos Direitos Humanos.
 Reflexão:
No apoio da Medalha Milagrosa encontramos, em todo o centro, a
Cruz, que evoca a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo
um sinal profético no meio da dureza dos corações dos poderosos,
foi levado ao sofrimento da Cruz.
Na cruz ainda permanecem muitos homens e mulheres que são
submetidos a muitos insultos e tortura cruel pela intolerância e ódio
de um punhado de pessoas que acreditam que tudo é resolvido pela
violência e morte.
Mas há uma cruz mesmo em nossas casas, quando mulheres,
crianças e prostitutas e também alguns homens são vítimas de
violência por aqueles que são de sua própria casa. Trazemos à nossa
memória tantos de nossos irmãos que sofrem de miséria e fome. Na
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Medalha Milagrosa vemos a cruz intimamente ligada ao M de Maria
que representa a companhia da Igreja com todos aqueles que sofrem.
A cruz foi o sinal usado pelo Império Romano para dominar e
mostrar o grau de crueldade e desumanização com que se procurava
a "Pax Romana", e que nos diz hoje que nenhum instrumento de
violência gera paz, pelo contrário, a morte leva à morte e à violência
leva à violência. Só adotando a cruz, como nosso Senhor fez, somos
capazes de transformar essas realidades da morte em um sinal de
Ressurreição. A cruz é para os cristãos o alegre convite para dar a
vida para o Senhor, mas também o sinal da vitória dos filhos de Deus
que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro.
Intenções de súplica a Deus:
1. Pelos perseguidos por causa da justiça para que possam
encontrar em Jesus a força para perseverar e, sob a proteção
da Virgem Maria, continuar a fazer o bem.
2. Pela Igreja, para que acolha as pessoas que sofrem de alguma
enfermidade, marginalização social, desemprego e
desesperança, e seja como uma tenda de campanha que
reconforta os oprimidos.
3. Senhor, dê-nos o dom da solidariedade para lidar com esta
situação dura da pandemia, e que como cristãos possamos
dar um exemplo de cuidado com o outro, de
responsabilidade social e de assistência aos doentes.
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SÉTIMO DIA
A Vírgem e a Igreja Mãe e Mestra
 Frase: "Com Maria aprendemos na escola de ternura e
compaixão"
Símbolos: A letra M, imagens de várias mães com seus
filhos, e de várias professoras, também podem ser usadas
imagens de religiosos ou irmãs em suas obras missionárias.
Comentário inicial: Hoje, queridos irmãos e irmãs, somos
chamados a reconhecer que a Igreja tem o rosto de uma mulher, ela
deve ser para o mundo uma mãe que ama todos os seus filhos,
mesmo aqueles que estão mais distantes. Neste dia da Novena
pedimos a Nossa Senhora que nos ensine a viver a reconciliação e o
amor.
Chamados a pedir perdão:
• Perdoai-nos Senhor, pois não sabemos o que fazemos
menosprezando a figura das mulheres, tão importantes e necessárias
no meio de nossa sociedade e de nossa Igreja.
• Perdoai-nos Senhor, pois não sabemos o que fazemos não
acolhendo em nossas casas com respeito e admiração o trabalho das
mães, que com amor paciente, não se cansam de servir.
• Perdoai-nos Senhor, pois não sabemos o que fazemos ao não
conhecer nem valorizar que nossa mãe a Igreja é uma professora de
vida e uma fundação cristã, uma rocha forte e um estandarte firme
diante das adversidades do mundo.
 Lendo o texto da Bíblia: João 19, 25-27
"Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe,
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao
lado dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: ‘Mulher, eis o teu
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filho!’ Depois disse ao discípulo: ‘Eis tua mãe!’ A partir daquela
hora, o discípulo a acolheu em sua casa.
Palavra do Salvação. Glória a vós Senhor.
Chamados a agradecer:
• Nós te damos graças Senhor pela Igreja, que a exemplo da Virgem
Maria tem sido mãe e mestra de toda a humanidade.
• Nós te damos graças Senhor pelo trabalho educativo feito por
muitos homens e mulheres cristãos, que desinteressadamente têm
levado a sabedoria e o conhecimento e conhecimento acadêmico a
muitos povos.
• Nós te damos graças Senhor por todas as famílias cristãs que
transmitiram fé aos seus filhos, com amor e liberdade e foram
missionários e portadores do ensino cristão.
 Reflexão:
O “M” de Maria nos lembra que, no momento da cruz, Jesus estava
acompanhado de sua mãe e de alguns discípulos que se mantiveram
firmes na cruz.
O Evangelho de João é a segunda vez que apresenta Maria e o faz
sob o título de Mulher, evocando assim que Maria representa a parte
do povo de Israel que manteve esperanza sua esperança no Messias,
e o amado discípulo, que não tem nome, representa a comunidade
cristã que nasceu no ventre do Senhor, ou seja, de seu coração.
Portanto, como diz a carta aos Efésios 2, 14-15, com sua paixão ele
fez dos dois povos um só.
Esse mesmo convite feito pela comunidade joanina para manter
relações de amor e fraternidade entre esses "dois povos" são os
mesmos que devem encorajar a Igreja de hoje a ser mãe e mestra, o
que não exclui ninguém. Na Medalha Milagrosa vemos essa atitude
serena da Virgem Maria que carinhosamente abre os braços para
abraçar todos os seus filhos.
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Intenções de súplica a Deus:
1. Senhor, pela intercessão de Maria, fazei que a Igreja
represente as mulheres simples e humildes, condenadas à
anulação, para que a história continue a ser feita daqueles
que não contam para o mundo.
2. Senhor, ajudai a Igreja a continuar a abrir portas para as
mulheres que, com sua feminilidade e maternidade, ajudam
a fazer do mundo um lugar onde se realiza o Reino de Deus.
3. Senhor, permite que a Igreja fixe seus olhos em Maria, e em
seu exemplo, continue a proclamar a Boa Notícia com ações
de misericórdia, maternidade e ternura.
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OITAVO DIA
A Virgem companheira da comunidade dos crentes
 Frase: "Somos uma comunidade que cresce pela força do
Espírito Santo e na companhia de Maria"
Símbolos: As doze estrelas, um barco ou uma Igreja, um
caminho e uma mesa com um pão e uma bíblia.
Comentário inicial: Irmãos e Irmãs, hoje olhamos um para o outro,
para agradecer a Deus que nos reuniu sob a mesma fé, nos deixou
como mãe e companheira desta Igreja que caminha pelo mundo,
buscando instaurar o Reino de Deus, mas acima de tudo que ela
caminha para a pátria celestial, que ela nos ajude a suportar a crise
desta pandemia.
Chamados a pedir perdão:
• Senhor, perdoai nossas ações se em nossas comunidades
ignoramos que somos todos pilares para a convivência ideal, onde a
autossuficiência nos leva a omitir que juntos podemos nos apoiar e
ser úteis na construção e sustentação do muro da fraternidade e da
harmonia.
• Senhor, perdoai nossas indiferenças que nos levam a destruir o
muro da harmonia, transformando a fundação de nossa presença em
ruínas e detritos para os outros.
• Senhor, perdoai a destruição que causamos corroendo nossas
fundações com mentiras, corrupção, desânimo, insegurança,
egoísmo... Eles fazem nossas bases oscilarem e nossas paredes caem
por falta de confiança, verdade, justiça e alegria. Faça-nos homens
e mulheres de coragem, de uniões compactas e corações cimentados
em Ti.
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 Lendo o Texto da Bíblia: Apocalipse 21, 9-14
“Então, veio a mim um dos sete anjos das sete taças cheias com as
últimas pragas. Ele falou comigo e disse: ‘Vem! Vou mostrar-te a
noiva, a esposa do Cordeiro’. Levou-me em espírito a uma
montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém,
descendo do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu brilho
era como de pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino. Estava
cercada por uma muralha grande e alta, com doze portas. Sobre as
portas havia doze anjos, e nas portas estavam escrito os nomes das
doze tribos de Israel. Havia três portas do lado oriente, três portas
do lado norte, três portas do lado do sul e três portas do lado do
ocidente. A muralha da cidade santa tinha doze alicerces, e sobre
eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Chamados a agradecer:
• Nós te louvamos, Pai, por escolher a Virgem Maria como a mãe
de teu Filho, nela podemos ver sua misericórdia para com
ospequenos e humildes, para os camponeses e os simples.
• Nós te louvamos, Pai, porque em sua infinita misericórdia nos
destes Maria como mãe, ela é o conforto dos cristãos e nossa
intercessora diante de Ti.
• Nós te louvamos, Pai, pela presença da Virgem Maria no coração
de cada cristão, te suplicamos que nos faças semelhantes a ela,
imitando suas virtudes e seu abandono total a Ti.
 Reflexão:
O autor do livro do Apocalipse vê a cidade santa, querida por Deus,
uma cidade aberta pelos quatro pontos cardeais, é dizer onde todos
entram, onde todos se sentem irmãos, porque são uma comunidade
que reconhece o amor e a caridade como bandeiras.
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Hoje não há doze apóstolos, há milhões, que brilham como as
estrelas em imenso firmamento de necessidades. A Virgem
Milagrosa nos apresenta na face da Medalha um rosto luminoso,
intimamente ligado à missão de Jesus. É impossível permanecer
indiferente à missão da Igreja que segue os passos de Jesus.
Essas doze estrelas que nos dizem sobre a unidade não podem ser
separadas da luz solar, Jesus Cristo, porque sem ele não podemos
fazer nada. Maria aparece no meio desta comunidade, como fez em
Pentecostes, não para ser honrada, mas para ser uma serva, assim
como Jesus era. Na missão da Igreja muitos podem nos ter como
referências, mas não para que "acreditemos que somos superiores",
mas para mostrar com nosso serviço que somos estrelas para
iluminar e não aparecer. Esse é o verdadeiro sentido cristão de ser
uma estrela, que acompanha os irmãos que vivem na escuridão, a
caminhar em direção ao amanhecer, e as estrelas nunca saem durante
o dia, elas ainda estão lá, mas deixam a luz do sol ser mais forte, na
boca de São João Batista, para que Ele possa crescer e que nós
possamos diminuir.
Intenções de súplica a Deus:
1. Maria, tu que abristes o coração para o carisma que Deus
queria revelar em ti, intercede diante de Deus para que Ele
possa continuar a despertar carismas que mostram o amor
misericordioso e generoso que vem de Deus.
2. Maria, testemunha da Ressurreição de seu Filho, fortalece as
comunidades eclesiais que buscam crescer na fé e na
caridade, para que possam continuar testemunhando a vida
que Deus comunica para todos.
3. Maria, companheira dos missionários viajantes, acompanha
todos aqueles que dão suas vidas para levar o Evangelho para
diferentes partes do mundo, para que possam perseverar na
missão.
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NONO DIA
A Vírgem e a Igreja opção pelo Amor.
 Frase: "Com Jesus e Maria abrimos nossos corações para a
graça de amar e ser amado"
Signo: Os dois corações, o de Jesus e Maria, acompanhados
por muitos corações que têm o nome de um ou todos os
participantes.
Comentário inicial: Hoje é nosso último dia de preparação para a
festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, por isso
agradecemos a Deus e a Nossa Senhora por este dom de amor,
graças a essa iniciativa celestial e à chegada humana, nosso Salvador
Jesus Cristo chegou. Não é coincidência que Nossa Senhora tenha
aparecido na véspera do primeiro domingo do advento, e a data
evoca que a realidade mesiânica, a Virgem da Espera, é a Mãe que
nos convida a deixar Jesus nascer em nossas vidas.
Chamados a pedir perdão:
• Perdão Deus Pai, por não reconhecer teu amor: amor infinito com
o qual nos ama e supera nosso entendimento; e amor terno, evidente
em cada criatura criada à sua imagem e semelhança.
• Perdão Deus Filho, por não respeitar o amor que nosso próximo
nos oferece; amor que nos ensina que não há maior do que aquele
que dá a vida por quem mais se ama; amor que é a base do seu
evangelho; amor que foi consumido em uma cruz.
• Perdão Deus, Espírito Santo, por não refletir o amor que inflama
nossos corações; amor com o qual devemos queimar nossas vidas;
amor que transforma e muda; amor do Pai e do Filho que em união
contigo são um laço de amor perfeito. Permita-nos, Santíssima
Trindade, broche da perfeição, revestir-nos sempre do amor (Col 3,
14).
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 Lendo o texto da Bíblia: 1 Coríntios 13, 1-7
"Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse
amor; eu seria como um bronze que soa ou um címbalo que retine.
Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e
toda a ciência; se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas,
mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus
bens no sustento dos pobres, e até entregasse meu corpo para me
gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é
magnânimo, é benfazejo; não é invejoso, não é presunçoso nem
arrogante; não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não
encoleriza, não leva em conta o mal sofrido; não se alegra com a
injustiça. Mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê,
tudo espera tudo, tudo suporta”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Chamados a agradecer:
•

Te damos graças Senhor, porque nos tens chamado desde
antes de nascer para sermos cristãos e nos destes a missão de
trazer a boa nova do Evangelho a muitos povos.

•

Te damos graças Senhor, por nos permitir sermos membros
de sua Igreja, nela podemos nutrir nossa fé e consolidar
nossas vidas no amor.

•

Te damos graças Senhor, porque nos deste de presente a
caridade, que é a manifestação do amor, fazei que por meio
dela possamos te encontrar no rosto do necessitado.

 Reflexão:
Paulo nos diz que a caridade, um sinônimo de amor, é capaz de
suportar tudo, e que, acima de todos os outros dons, o amor
prevalece, "se eu não tenho nada amor eu sou". A Medalha
Milagrosa não estaria completa se eu não tivesse aqueles dois
corações radiantes que nos apontam para a caridade cruza fronteiras
físicas e morais, que é capaz de dar tudo para o bem dos outros.
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O coração do Senhor tem uma coroa de espinhos, Ele é rei, mas não
pelos padrões do mundo, seu reinado não é de dominação ou
riquezas, seu reinado é um convite para assumir o Reino de Deus
humildemente, suportando amorosamente os insultos e respondendo
sem violência aos ataques de nossos inimigos.
O coração de Maria tem uma espada perfurada. Como vemos que
são dois corações violentados, dois corações que são vítimas da
violência humana, mas que permanecem vivos. Hoje vivemos em
uma sociedade que proclama a violência e a vingança como saídas
para o conflito, muitos deles diariamente, mas a Igreja é chamada a
responder com atitudes de paz, que convidam a conversão até
mesmo de seus próprios carrascos.
Estamos enfrentando muitos problemas como uma família humana,
incluindo a destruição maciça de nosso planeta e doenças como o
Covid 19 que paralisou a economia em muitas partes do mundo, e
produziu grandes males e mortes. Que a Medalha Milagrosa,
pendurada em nosso peito, seja um incentivo para responder com
amor e esperança ao mal-estar que quer nos paralisar.
Intenções de súplica a Deus:
1. Senhor, que a Igreja seja uma promotora do diálogo interreligioso e lugar de encontro onde as várias formas de pensar
sejam respeitadas, para que possamos avançar para um
mundo que seja compreensivo e respeitoso com o diferente.
2. Que a exemplo de Maria, que se comoveu com o sofrimento
dos outros, a Igreja atue em solidariedade diante das crises
que o mundo passa, de tal maneira que com nossas ações
façamos concreto o amor de Deus.
3. Ajude-nos Senhor, a sermos contemplativos da realidade e
homens de oração, para que, agindo com fé e caridade,
possamos ser denúncia profética do individualismo,
consumismo e egoísmo.
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ORAÇÕES FINAIS
(se sugere escolher uma das orações a seguir)
Consagração Domiciliar
Ó Virgem Maria! Ao seu coração imaculado nós consagramos hoje
nossa casa e todos os que a habitam.
Que nossa casa seja, como a de Nazaré, um lugar de paz e felicidade
para o cumprimento da vontade de Deus, para a prática da caridade
e para o perfeito abandono à Divina Providência.
Observe todos os que habitam nela; ajude-os a viver como cristãos;
cubra-os com sua proteção materna e diga: Ó bondosa Virgem
Maria, forma novamente no céu esta casa que na terra pertence
inteiramente ao seu Coração Imaculado. Amém
Oração à Virgem Milagrosa
Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, que te manifestaste a
Santa Catarina Laboré como mediadora de todas as graças, atende à
minha oração.
Em suas mãos maternas deixo todos os meus interesses espirituais e
temporais, e confio a ti em particular a graça que ouso implorar de
sua bondade, para que a encomende à seu Filho divino e lhe rogue
concedê-la, se for de acordo com sua vontade e se for para o bem da
minha alma.
Eleva tuas mãos para o Senhor e, em seguida, voltai-as a mim,
Virgem poderosa; envolve-me nos raios de Tua graça, para que a
que a luz e o calor desses raios me façam desapegar as coisas
terrenas e eu possa marchar com alegria em teu seguimento, até o
dia em bondosa me acolhas nas portas do céu. Amém.
Abençoe sua pureza
Bendita seja a sua pureza e eternamente seja, pois um Deus inteiro
se recria em tão graciosa beleza. A você princesa celestial, Santa
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Virgem Maria, eu ofereço a você neste dia, alma, vida e coração.
Olhe para mim com compaixão, não me deixe, minha mãe. Amém
Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa,
salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós
suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois
advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E
depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso
ventre. Ó clemente! ó piedosa! ó doce sempre Virgem Maria!
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Oremos: Deus, onipotente e eterno, que, com a cooperação do
Espírito Santo, preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem Mãe
Maria para que merecesse uma digna morada de vosso Filho,
concedei que os que nos alegramos com sua comemoração sejamos
libertos por sua piedosa intercessão dos perigos presentes e da morte
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Sob a vossa proteção
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos sempre de
todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Lembrai-vos
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado
a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por Vós
desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a Vós, Virgem
entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho, e,
gemendo sob os pesos dos meus pecados, me prostro a Vossos pés.
Não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus
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humanado, dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que
Vos peço. Amém
Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,
Espelho de perfeição,
Sede da Sabedoria,
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Fonte de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Tabernáculo da eterna glória,
Moradia consagrada a Deus,
Rosa mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores da fé,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos,
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos,
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade
de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
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Rezemos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos
vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela
gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria,
sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém.
BÊNÇÃO DA MEDALHA
V: Nosso auxílio está em nome do Senhor.
A: Que fez o céu e a terra.
V: O Senhor convosco.
A: Ele está no meio de nós.
Oremos: Oh Deus onipotente e misericordioso! Que pelas muitas
aparições na terra da imaculada Virgem Maria, te dignastes fazer
maravilhas pela saúde das almas e dos corpos, concede tua bênção
a essas medalhas, imagens e objetos religiosos e que aqueles que os
venerem com piedade ou os carreguem com devoção sintam tua
proteção e obtenham tua misericórdia. Amém
E aqueles que usam a Medalha Milagrosa pela primeira vez:
recebam esta santa Medalha. Leve-a fielmente, honrem-na com a
veneração que merece, para que a piedosa e sempre Virgem Maria
Rainha do Céu possa protegê-lo e defendê-lo, e renovar as
maravilhas de seu Amor, lhes obtenha misericordiosamente do
Senhor quanto pedirem, e vivam sob sua proteção materna. Amém

Aspergir com água benta.
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